
Jambo allemaal !  

Deze keer een new flash, dat betekent een kortere brief tussendoor met een specifiek thema. Deze 

keer gaat het over de achtergronden van de nieuwe jongens 

 
 
   Er zijn veel verhalen van de jongens hier waar 

ik door geraakt word (en vaak weet ik de helft nog 

niet…) maar af en toe raakt het me wel heel erg, 

zoals deze maand. Van de vier nieuwe jongens 

die we in Oktober mochten ontvangen, toch best 

wel heftige verhalen. Ik merk dat ik er aan de 

ene kant wel aan gewend raak, en aan de 

andere kant het me soms toch weer raakt! Van 

de vier, zijn twee uit ons project in Kibera, één 

vanuit de gevangenis, en één vanuit een ander 

project. Soms accepteren we jongens uit een 

ander project; Bijvoorbeeld als ze daar niet goed 

passen, of als ze kwa tijd hun programma hebben afgemaakt maar nog begeleiding nodig hebben, 

zoals na een afkickcentrum waar ze een programma van drie maanden hebben. Ook hebben veel 

programma’s geen ‘exit strategie’ terwijl de jongens bij ons allemaal een baan krijgen nadat ze 

geslaagd zijn. 

Eén van de vier nieuwe jongens heeft een moslim achtergrond. Ondat de meeste jongens 

minderjarig zijn hebben we etoestemming nodig, waar we erbij vertellen dat het een Christelijk 

project is. Moeder van deze jongen is meestal dronken en kon het niet veel schelen. Oma zei, ‘mooi 

laat maar naar jullie gaan’.  

Voordat nieuwe jongens komen doen we altijd een interview met hen zelf en zo mogelijk, met een 

familie lid, ook bij deze vier dus. Eén van de dingen die we vragen is of ze  ooit getuige of slachtoffer 

zijn geweest van een ‘mob justice’. Dat betekent dat iemand door de menigte wordt gepakt op 

verdenking van diefstal en ze meteen met hem afrekenen, meestal met een dodelijke afloop. Deze 

jongen zei ‘ja, ik ben getuige geweest’ (eigenlijk bijna allemaal wel), maar toen we verder vroegen of 

hij hem kende, had hij pijn in zijn ogen, keerde zijn gezicht af, en zei,’ het was mijn vader. Ze 

hadden hem verbrand omdat ze dachten dat hij iets gestolen had.  Dit was in 2014 dus hij was rond de 

8 jaar toen hij dit zag gebeuren ●". 

 

Van de andere drie jongens nog een aantal quotes: 

- Mijn stiefvader brak mijn arm en pakte een stronk om in het vuur te houden en dan op mijn 

keel te doen (hij heeft er nog littekens van)  

-  
- De menigte had me gepakt toen ik iets had gestolen en sloegen me heel hard  Ik heb 

ontzettend last van mijn tanden aan één kant (gelukkig heeft iemand een uit Nederland 

zijn tandartsrekening betaald!) 



-  

- Mijn moeder was eerst wel oké maar toen ze opnieuw trouwde veranderde ze en was nooit 

meer aardig. Mijn stiefvader houdt niet van me; Hij slaat me en zegt nare dingen over me, 

ook ga ik zonder eten naar bed. 

 
- De menigte had me gepakt toen ik iets had gestolen en sloegen me heel hard  Ik heb 

ontzettend last van mijn tanden aan één kant (gelukkig heeft iemand een uit Nederland 

zijn tandartsrekening betaald!) 

- Ik heb steeds hoofdpijn sinds de bewakers die mij pakten me met een panga (hakmes die ze 

meestal bij zich hebben) op mijn hoofd bewerkt hebben (hij kan ook niet goed leren, we 

weten niet in hoeverre dat hierdoor komt…) 

- Het lijkt me moeilijk met drugs te stoppen op de farm want ik gebruik al sinds ik op 

mijn 11e op straat leef.  

-  

 

 

Dit zijn allemaal uitspraken van maar vier jongens. De 

meeste jongens komen met zoveel afwijzing en 

trauma en hebben veel tijd, heling en sturing nodig 

om (weer) te kunnen functioneren. 

De interviews doen we in Kibera met de jongens, of op 

de buitenplaats bij de gevangenis waar wij met ze 

mogen zitten. 

 
 

 
Maar God zij dank, ze zijn nu bij ons ! De eerste maand doen de nieuwe jongens altijd een 

introductie/discipleship (en zo nodig afkicken) en na een maand kunnen ze het gewone programma 

beginnen. 

Gister zei één van de nieuwe jongens: Gaaf zeg, ik heb hier een bed, genoeg te eten en allemaal 

aardige mensen om me heen; het enige moeilijke is nu dat er geen drugs is....  

 

Mede dankzij jullie kunnen dit soort jongens een kans krijgen, echt heel gaaf ! Voor een 

éénmalige of regelmatige gift zijn hier de details nog even: Stichting Baraka, NL93 RABO 0105 4602 73 


